
Téma týždňa: VOŇAVÉ  SUKNIČKY 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov hry: Na zelenej lúke 

Popis hry: Rodič vystrihne z papiera (letáky, noviny) množstvo jednoduchých kvetov a vytvorí 

v priestore lúku ľubovoľným rozložením po koberci. Na zem ďalej pokladá vankúše - kamene, 

zrolovanú deku – mostík, konferenčný stolík – tunel a iné dostupné predmety. Dieťa sa na lúke 

pohybuje a zvláda prekážky ako motýlik chôdzou s upaženými rukami, mávaním, ako lúčny koník 

skokom prísuvným, ako mravec behom, ako lienka lezením v podpore na kolienkach alebo ako 

chrobák lezením v podpore po štyroch. Keď rodič zvolá „prší“ dieťa sa skryje do ľubovoľného kvietka, 

ktorý pomenuje – tulipán, púpava,... Vždy pomenuje iný kvet. 

  
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov hry: Kvetinová cesta 

Popis hry: Z vystrihnutých kvetov rodič vytvorí cestičku (ako pri hre človeče). Na každý kvietok napíše 

logickú matematickú úlohu. Napr: mama ti dala tri cukríky, babka 2, koľko máš spolu?, na drôte 

sedelo 5 vrabcov, tlesknem a jeden odletí, koľko zostalo? Je pravda, že auto má štyri kolesá? Ale aby 

hra bola pre deti zábavná odporúčam dať aj pohybové hry ako trikrát podlez stôl, päťkrát vyskoč ako 

žabka a pod. Dieťa hádže klasickou kockou a počíta kvietky, presúva sa a plní stanovené úlohy. Hra sa 

môže hrať do kruhu kým to dieťa baví, alebo ukončiť hru krabičkou lentiliek a úlohou: rozdeľ lentilky 

všetkým členom rodiny tak, aby mal každý rovnako. Možno sa podarí, možno nie a zostane zvyšok – 

tiež matematika a nasleduje sladká odmena. 

  
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a kultúra 

Názov hry: Hľadanie slov 

Popis hry: rodič nakreslí na papiere kvety (3-5), dieťa pomenuje, vytlieska slabiky, hľadá a prináša 

predmety v byte, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku: sed-mo-krás-ka/ „s“ syr, sítko, servítka, ...., ak 

určí slovo, ktoré nie je možné priniesť, rodič zapíše spolu s dieťaťom veľkými tlačenými písmenami na 

papier s kvietkom, po skončení dieťa spočíta predmety a zápisy a určí ktorých je viac-menej 

Nechajte deti hľadať predmety v byte, je dobré ak sa deti pohybujú a orientujú v priestore. 

  
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov hry: Poznáš kvietky? 

Popis hry: Rodina si spolu zahrá pexeso a pri každom uhádnutí páru kvetov je potrebné o ňom podať 

dieťaťu základné informácie – zloženie kvetu – koreň, byľ, list, kvet, kde rastie, z čoho vyrástla, či je 



liečivá, upozorniť na veľkosť kvetu, listov,... Po skončení hry a určení víťaza sa rodič kladie otázky, na 

ktoré na základe predošlého rozhovoru dá odpoveď. Môže to byť hra: „Každý z nás to dobre vie, čo je 

pravda a čo nie“ (ako letí-letí) položí tvrdenie a dieťa rukami hore/dole určí, či je výrok pravdivý, 

alebo nie (je pravda, že tulipán vyrástol zo semienka, je pravda, že podbeľ rastie v záhrade, je pravda, 

že prvosienka je liečivý kvet. 

  
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov hry: Obývačková lúka 

Popis hry: Pravdepodobne sa nájdu v domácnosti uzávery z PET fliaš. Vytvorte si spoločne kvetinovú 

lúku. Môže byť pestrofarebná, môžete zadať pravidlo hry, že každý kvet bude mať dve farby, alebo, 

že sa budú striedať farby okvetných lístkov a pod. 

 

 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov hry: Kvetinkové piškvorky 

Popis hry: Na biele vrchnáčiky si nakreslite sedmokrásky a na červené tulipány, vytvorte si hrací plán 

– sieť 3x3 okienka. Hráči striedavo ukladajú svoje kvietky tak, aby horizontálne, vertikálne 

a diagonálne uložili tri svoje kvietky. 

 

  
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Názov hry: Kvetinkové koláčiky 

Popis hry: Z cesta, ktoré pripravte spolu s dieťaťom (plastelíny alebo modelovacej hmoty) pomocou 

valčekov a formičiek na pečenie dieťa vytvára koláčiky, ktoré následne ozdobuje hrozienkami, 

kondenzovaným ovocím, orieškami,.. 

Linecké cesto: 300g hladká múka špeciál, 200g maslo (hera) 100g práškový cukor, 2 žĺtky, 2KL 

citrónová kôra, 1 balíček vanilkový cukor 

Slané modelovacie cesto: 1 hrnček hladkej múky, 1 hrnček soli, ½ hrnčeka vody 

 

  
Vzdelávacia oblasť: Grafomotorické cvičenie 



Názov hry: Let včielky 

Popis hry: Na papier (čím väčší, tým lepší) nakreslí rodič kvety, úlohou je kresliť opakované kruhy 

okolo kvetov – včielka lieta okolo kvietkov 

„Letia včielky po úbočí, nik ich lietať nenaučí. Bzučia včielky, stále bzučia, letia kvietkom do náručia.“ 

– počas básničky dieťa krúži okolo jedného kvetu. Je možné prednášať rýchlo, pomaly a sledovať ako 

sa dieťa prispôsobí nastolenej rýchlosti. 

Pred samotnou grafomotorickou činnosťou precvičte deťom prsty, dlane, zápästie – pohrajte sa so 

štipcami na bielizeň. Pripni si ho na tričko, na papučku, na vlásky, pozberaj štipcami vrchnáčiky zo 

zeme (musia byť plochou časťou na zemi) – dbajte na úchop ukazovákom a palcom, ostatné prsty 

schované v dlani. 

 

Odporúčané linky na doplnkové aktivity: 

https://www.omalovankaonline.com/jarne-kvety 

 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_259_sk.html 

 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=school_readiness_320_sk&RelayS

tate=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%

252FRozvoj_matematickej_gramotnosti%252C5%252C0%252C4754%253B4757%253B4841%252C0%

252C30%252C1%252Ctn%252C3.html&1 

 

 

Vypracovala: Mirka D. 
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